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MONO-LOGO

Gr a n d a j parizaj magazenoj sciigis 

lastatempe per multkoloraj afiŝoj, 

ke «estas nun la gusta momento por aĉeti, 

ĉar la prezoj atingis la minimuman ni

velon », aŭ ke «aĉetadi estas hodiaŭ nacia 

devo por eviti senlaborecon >>, k. t.p., k. t. p.

Restu for de mi ĉiu petola emo al 

facila parodio, sed... ankaŭ ni suferis 

lastatempe pro malrapida evoluo, ankaŭ 

ni baraktas en la sajne senelireja cirklo 

de tiu rezonado : Por atingi la celon ni 

bezonas monon ; monon ni havos, kiam 

ni staros ĉe la celo. Do kurage ni eliru 

el tiu fatala cirklo kaj ankaŭ ni pro

klamu, ke «estas nun la ĝusta momento 

por propagandi», kaj ke » kunlabori al 
la propagando signifas hodiaŭ puŝi nian 

movadon al la celo. »

La Pariza Kongreso estos «trafilo» 

'.por repreni epiteton aplikitan jam al la 

Deka, trafilo, kiu breĉigos la «murojn 

de miljaroj //. Cio rajtigas nin esperi 

triumfon. Neniam ni staris tiel proksime 

de nia venko. " Nun estas la gusta mo

mento por la fina atako ’. »

llo, miaj bonaj geamikoj, se ni suk

cesos en Parizo, ni sukcesos tra la tuta 

mondo. Tial kunhelpu al brilega mani

festacio. Kiamaniere? Pli ol admono 

utilos mono. Kaj, finfine, kio estas la 

kerno de pro-PA G-a nd' ? Sekve...

Enviciĝu, mecenatoj, en tiun fortan 

taĉmenton, kiun formas la kongres

numeroj ii ĝis ioo; partoprenu en tiu 

nobla vetkonkuro, kiun prezentas la auk- 

cia akiro de 1' kongresnumero i — kaj, 

vi ĉiuj, varbu aliĝantojn al tiu brava 

armeo de 1' pacaj batalantoj, kiuj portos 

la numerojn Centunu ĝis Dioscias in

kluzive.

Necesas, ko en Parizo ni montru nin 

al la tnondo ne humile sed plurmile. 

Kaj tiam estos la Venka Kongreso.

R. S.
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Ln F ranca Gazetaro

L’
eksterlandanoj partoprenontaj la Parizan 
Kongreson devas ne forgesi, ke en Francujo 
la ĉefurba gazetaro ludas gravan kaj gvid
rolon en la lando, kvankam ekzistas multajantan 

bonaj kaj modernaj regionaj kaj departamentaj 
gazetoj franca ĉiutaga gazeto estas journal, kaj 
revue estas duon- aŭ ĉiumonata perioda eldonajo).

La gazetaro estas dividita je diversaj kate
gorioj : informa kaj politika; kaj laŭ la horo de 
aperado : matena, tagmeza kaj vespera.

La ĉefaj informaj gazetoj estas jenaj :
Excelsior : multilustrita gazeto kun fotograf

aĵoj de la antaŭtagaj okazintajoj.
L'Intransigeant : la ĉefa vespera gazeto, an

kaŭ la plej ampleksa. Dum aliaj aperas sur 
4-8 paĝoj, ĝi donas de io ĝis 16 paĝoj. Diversaj 
fakoj turismo, aŭtomobilismo, ĉasado, teatro, 
kinematografo, granda sporta rubriko) kaj multaj 
anoncoj. Tre legata en la pariza regiono, ne en 
la provincoj.

Le Journal : interesa pro siaj enketoj kaj 
eklektikaj artikoloj.

Le Sla tin : rapidaj informoj dank' al komuna 
kablo kun anglaj gazetoj.

Paris-Midi : tagmeza gazeto kun bona borsa 
paĝo kaj revuo de la matena gazetaro.

Paris-Soir : multilustrita vespera gazeto laŭ 
similaj metodoj kiel Excelsior,

Le Petit Journal : pli disvastigita en la pro
vincoj, ol en la ĉefurbo, 
publiko.

Le Petit Parisien : la 
perfektaj teknikaj rimedoj, 
bonaj raportistoj.

Le Quotidien : antaŭe 4 
fariĝis informa kun maldekstra tendenco.O

La politikaj gazetoj estas la jenaj : 
L’Action Francaise : monarkista kun 

laboro de polemikisto Lĉon Daudet kaj teoriisto 
Charles Maurras.

L'Ami du Peuple : du eldonoj de la konata 
parfumfabrikanto Coty, naciista tendenco. Prezo 
15 centimoj, anstataŭ 25 por ĉiuj aliaj.

: katolika gazeto kun pacifistaj ten
dencoj.

La Croix : ĉefa katolika gazeto.
L' Echo de Paris : tradicia naciista kaj kato

lika gazeto, legata en aristokrataj kaj militistaj 
rondoj. . .

I.'Ere Nouvelle : organo de Radikal-Socialista 
Partio kun kunlaborado de s-roj IJerriot kaj 
Painleve. Publikigas la oficialan bultenon de la 
partio.

Le Figaro : dekstra, legata en aristokrataj 
kaj mondumaj rondoj. Bonaj literaturaj artikoloj.

La Gauche t maldekstra gazeto kun ĉiutaga 
artikolo de konata pamfletisto s-ro Georges Ponsot.

^Humanite : oficiala organo de la Komunista 
Partio (prezo 30 centimoj).

Le Journal des Debats t vespera, malnova, 
modera gazeto, legata de politikistoj, intelektuloj. 
Gravaj kaj dokumentitaj artikoloj pri ekstera po
litiko kaj ekonomio (prezo 40 centimoj).

La Liberte : dekstra polemikema vespera 
gazeto.

L’(p uvre : maldekstra gazeto, vivanta, sprita, 
enhavanta multe da pariza spirito.

L'Ordre : polemikema modera gazeto de 
s-ro Bure.

legata de mez-burĝa

plej disvastigita
rapidaj informoj

politika gazeto,

kun 
kaj

nun

kun-• •

Le Peuple : oficiala organo de la Kunfede
racio de Laboristaj Sindikatoj (C. G. T.).

Le Populaire : oficiala organo de la Socialista 
Partio.

La Rcpublique : organo de la junaj radikal
uloj, vigla kaj batalema, multe pristudas 
nomiajn problemojn.

Le Soir : vespera gazeto kun socialista 
denco.

Le Temps : vespera, tre konata gazeto

eko-

ten-

Le Temps : vespera, tre konata gazeto kun 
similaj tendencoj, influa en ĉiuj politikaj rondoj. 
Diversaj aldonoj. Nun ĝi modernigis la prezenton 
prezo 40 centimoj).

La Volonte : maldekstra gazeto kun interesaj 
artikoloj pri literaturo, teatro kaj ekstera politiko.

Semajnaj ilustritaj gazetoj :
L’Illustration : universala, tre bela ilustrita 

gazeto, kun bildoj reprezentantaj ĉiun artan kaj 
progreseman tendencon.

Miroir du Monde : simila, sed kun instruaj 
kaj sciencaj artikoloj.

Pour Vous kaj Cinemonde : kinematografaj 
ilustritaj gazetoj.

Vu : okazintajoj de la semajno per fotograf
ado kun aktualaj artikoloj.

Sportaj gazetoj :
Ie Anti du Sport : alia eldonaĵo de Coty.
L'Auto : ĉiutaga, pri ĉio, kio temas sportojn.
Industriaj gazetoj :
La Journee Industrielle : ĉefa organo dediĉita 

nur al la ekonomio prezoj, doganordonoj, studoj, 
k. t. p.).

Le Journal du Commerce : simila.
Semajnaj aktualaj gazetoj : lli rakontas sub 

formo de anekdotoj kaj ehoj la kulisajn aferojn 
de la politiko, teatro, literaturo, k. t. p., kaj en 
spritaj kaj elegantaj vortoj. La ĉefaj estas Cha
rivari, Coup de Palte, Aux Ecoutes — dekstraj; 
Le Cri de Paris, d' Artagnan, Cyrano -p mezaj ; 
Le Carnet de la Semaine, Le Cri du Jour kaj 
L'CEil de Paris — maldekstraj.

Teatraj ĵurnaloj :
Comedia : ĉiutaga, nur pri teatro, arto kaj 

literaturo.
Fremdlingvaj ĵurnaloj :
En Parizo aperas jenaj fremdlingvaj ĉiutagaj 

ĵurnaloj :
Daily Mail, Chicago Tribune, New York He

rald, en angla lingvo ; Ktirjer Polski,en pola lingvo ; 
Posledni ja Novosti kaj Vo\rojdenje en rusa lingvo; 
kaj Pa riser Hajnt en novhebrea lingvo.

T.eo n Ag o u r t in e .

FAMILIA PENSIONO
S‘"° L. DECOURT (Vidvino de E«perantisto) 

41, Rue de Paris — PAR1S-VANVES 

je 20 minutoj de 1’ centro de Parizo, je IO minuloj 

de l’ Kongresejo per diversaj veturrimedoj.

Elektra Lumo - Centra Hejtado - Banĉambro 

Piano - Ĝardeno - Komforto - Moderaj Prezoj

Familia Vivo — Konversacioj 

en franca kaj esperanta lingvoj
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Rememoroj 

de Maljuna E-sperantisto 

Eltiroj pri la N-a Universala Kongreso

De la jaro igoj, kiam li lernis Esperanton, 
s-ro Rollet de l' isle plenumis tre multajn oficojn 
kaj faris grandan laboron en nta movado. La 
jenaj detaloj pri liaj oficoj atestas lian senlacan 
intereson pri Esperanto : iama Predidanto de la 
Sekcio de la Latina Kvartalo, Predidanto de la 
S. F. P. E. (igu-1922), Predidanto kaj organic 
anto de la X-a Universala Kongreso kun s-roj 
E ricard kaj Cha lisse gros, iama Predidanto de la 
Farida Grupo, Generala Sekretario de I.S.A.E., 
membro de /. C. K., Lingva-Komitatano kaj di
rektoro de la sekcio por teknikaj vortaroj. Li 
eslas la aŭtoro de multaj franclingvaj broŝuroj 
propagandaj kaj de Marista Terminaro. Krome, 
li estas ĉefinĝeniero de la Franca Maristaro, 
kaj Komandoro de la Franca Honora Legio. — 
La Red ak c io /

Pr o f es o r o Bourlet, Prezidanto de la Pariza 
Grupo, estis preparinta la « Dekan > kun 
pasia zorgo ; li jam unu jaron antaŭe re

daktis detalan programon ; ĝi multe helpis la 
organizantojn, kiuj ricevis, post lia morto, okaz
inta en aŭgusto 1913 pro stulta akcidento, la 
pezegan ŝarĝon anstataŭi lin.

Li unue pensis elekti kiel kongresejon la 
Grandan Palacon ĉe Champs-Elysees ; sed la el

spezoj farotaj estus est
intaj tiel grandaj, ke oni 
devis forlasi tiun pro
jekton.

Dank’ al amikaj ri
latoj de generalo Sebert 
kun s-ro Gaumont, tiu 
lasta konsentis pri lu
ado, por la Kongreso, de 
kinemo-teatro Gaumont, 
nura domo ĉe Parizo su
fiĉe vasta por enteni la 
3.500 atenditajn kongres
anojn. La kvartalo, kie 
estas tiu palaco, ne estas 
bela, sed la monumento

havis belan eksteraĵon kaj la internaj aranĝoj 
estis taugaj ; nun ĝi tute ŝanĝiĝis, ĉar ĝi estis 
rekonstruata laŭ moderna stilo antaŭ kelkaj mo
natoj.

Gi estis ornamita de nia lerta samideano 
aikitekto Agache ; granda verda standardo flirtis 
sni la pinto de la monumento, kaj tre videbla 
ahso, super la enirpordo, montris la vortojn : 
< Esperanto-Kongreso >, kune kun grandega verda 
stelo. La granda halo estis ornamita per Esper
antaj standardoj, kaj granda tabulo super la 
scenejo montris la vortojn : * En la mondon venis 
nova sento. >

... Fakte la Kongreso okazis, ĉar la 2-an de 
aŭgusto je la 20-a horo, la Malferma — kaj 
samtempe Ferma — Kunsido, daŭris kelkajn mi
nutojn, dum kiuj s-ro Agache legis leteron de 
generalo Sebert salutantan kaj adiaŭantan la 
ĉeestantojn, kiuj aliparte estis nur francoj.

Efektive la alilandanoj devis, post proklamo 
de la ĝenerala mobilizado, foriri kiel eble plej 
rapide por eviti malliberadon. Ne estis facile 
trovi rimedojn por faciligi tiun foriron, ĉar ĉiuj 
stacidomoj estis plenplenaj de forirantaj aliland
anoj ; oni preskaŭ ne plu trovis monon, ĉar

subite oni ne plu akceptis la monbiletojn, kaj 
oni malfacile trovis metalmonon.

Dank’ al klopodoj de niaj samideanoj Boling- 
broke-Mudie kaj Warden tuta karavano da anglaj 
kongresanoj sukcesis foriri ĝustatempe.

Inter la forirantoj estis la hispanaj geaktoroj 
de s-ro Gual, alkondukitaj de nia samideano 
s-ro Pujula, kiuj devis ludi Georgo Dandin, de 
Moliere, tradukitan de nia Majstro....

Lastan fojon mi vidis nian amikon Boling- 
broke-Mudie en uniformo de angla oficiro. Mi 
vizitis lin, en 1915, ĉe la vilaĝo apud Dieppe 
(Francujo), kie li deĵoris kiel oficiro de angla 
ĉevalflegejo. Mi deziris interparoladi pri organiz
ado de Esperantistaj interpretistoj en la armeoj 
de la interligitaj nacioj ; mi skribis al li kaj li 
invitis min. Li estis, kiel ĉiam, ĉarma kaj gaja, 
kaj oni ne povis pensi, ke, post kelkaj monatoj, 
stulta akcidento de aŭtomobilo estos foriginta el 
niaj vicoj tiun sindoneman kaj neanstataŭeblan 
apostolon de nia afero....

Tiu propono fendiĝis sur tiu ideo, ke Esper
antisto estas fakte duona interpretisto por ĉiu 
lingvo, se oni kunigas lin kun alia Esperantisto 
konanta tiun lingvon. Nu, en armeo kies elementoj 
povas agi kune kun diverslandaj armeoj, sufiĉus 
havi. en ĉiu elemento, unu Esperantiston, ansta
taŭ multaj interpretistoj. Mudie aprobis tiun ideon, 
sed bedaŭrinde, en la tiamaj cirkonstancoj, tiaj 
proponoj ne aperis sufiĉe gravaj al la aŭtoritat
uloj, kaj tiu projekto certe ne estis eĉ ekza

menata...,
Ro l l e t  d e LTs l e .

Neci akretaj Rimar koj

KELKAJ KRITIKOJ

a legado de la Gade to de la XXI V-a estas 
vere interesa, > diris al mi mia amiko. 
« Mi ekzemple vidis en la lasta numero, 

ke okazos temanĝo ĉe Galeries Lafayette. Do, se
mi havus edzinon, mi ne aliĝus al la Kongreso, 
ĉar dece mi ne povus aliĝi sen ŝi. »

< Mi ne vidas rilaton... >
« ĉu eble ? Pripensu ! Se kun mia edzino mi 

akceptus tian inviton, mia edzino certe profitus 
tian momenton por funde viziti la magazenon kaj 
vi ja scias, ke okazos ankaŭ dum la Kongreso 
Internacia Balo; vi antaŭvidas, kio rezultus; vi 
scias, kiom la virinoj estas facilaj por la tento ; 
ŝi certe trovus neimageblajn okazojn por * mal
kare » aranĝi la balan tualeton (por si mem, 
kompreneble, ĉar hazarde neniam troviĝas okazoj 
por la edzoj), kaj mia pene ŝparita mono.... Kaj 
tiuj tualetoj I Oni riskas vidi belajn spektaklojn, 
se oni ne kontrolos la kostumojn. Ha, se ini estus 
en la L. K. K., mi starigus specialan kostuman 
cenzuron.... Cetere, kio estas tiu Internacia Balo ? 
Skandalo ’. Ĉu oni bezonas danci ? Oni ja kun
venas por gravaj celoj.... Mi tute forigus la In
ternacian Balon.... »

Mia amiko ŝajnis en vere kritikema statfarto 
kaj la kritikado tondre daŭris. « Diru, kio estas 
kongreso ? Kunveno por serioza laboro, cu ne ? 
Sekve, kia estas utileco de oficiala Malferma 
Kunsido ? Oni ja ne laboras dum tiu tempo. Oni 
perdas sian tempon ' Ni forigu la Malferman 
Kunsidon. Kaj pristudate la aferon, la laboraj 
kunsidoj, ĉu vi opinias, ke ili efektive estas be
zonataj ? Oni neniam pli bone laboras, ol kiam 
oni estas sola en la silento de sia laborĉambro ; 
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dume, se oni estas pluraj, nenie bona laboro 
povas rezulti. Ni forigu laborkunsidojn. »

« Kara amiko. » mi ridis, < se vi forigos la 
Malferman Kunsidon, se vi forigos la laborkun
sidojn, se vi forigos manĝ-kunvenojn, se vi forigos 
la Internacian Balon kaj, verŝajne, la teatrajon, 
nenio restos, do ne okazos la Kongreso. Kaj, 
cetere, vi grave eraras. Ciuj el liuj manifestadoj 
havas sian utilecon. Oficiala Malferma Kunsido 
estas bonega propagando por nia lingvo, kaj, 
aliparte, ĝi permesas retrempiĝon de ĉiu el ni 
en la komuna entuziasmo kaj, sekve, rehardiĝon 
de nia volo. Se efektive oni bone laboras kiam 
oni estas sola, el la komuna laboro oni ĉerpas 
novajn ideojn kaj persistemon. Kaj kiam oni bone 
kaj multe laboris, necesas ja novajn fortojn akiri, 
fizikajn kaj moralajn, turni sin momente al io 
alia — kaj jen la utileco de temanĝoj. de teatr
aĵoj kaj de baloj ; kaj (inter ni vi kiu estas fraŭlo, 
vi eble konatiĝos dum la balo kun iu ĉarma 
fraŭlino kaj vi kreskigos Esperantan familion. 
Cetere, neniu devigas vin danci, vi povos trinki, 
eĉ drinki, ĉe 1’ bufedo en bona kaj honesta so
cieto, kaj mi scias, ke vi tion multe ŝatas. »

Jo s eph Nel s .

Nia Titolo

La titolo de tiu ĉi numero de la Gameto de 
la XXI V-a estas kompostita en la karaktero 
Firmin Didot. Tiu karaktero estas desegnita de 
Firmin Didot, tre fama gravuristo kaj presisto 
de la komenco de la XIX-a jarcento, kaj kiel 
reago kontraŭ la karaktero Elzevir, iom tro fleks
ebla, estis ĉe sia apero tute revolucia. Ĝi estis 
multe uzata, kaj fariĝis unu el la plej tipaj francaj 
karakteroj. La nunaj literoj estas faritaj per la 
originalaj patricoj de Firmin Didot, kiujn posedas 
nun la firmo Deberny \ Peignot, kiu faris la 
kliŝon por tiu ĉi numero.

Kongresa Babilado

Laŭd ir e , unu el la karakterizaĵoj de la vera 
parizano estas la kutimo puŝi, kiam li legas 
sur la pordo de kafejo < tiru», kaj tiri, 

kiam li legas * puŝu ». Simile, li kutime eliras 
fervojan stacion per la enirejo, kaj tiel plu. Nu, 
ciu bonmora kongresano deziros montri sin vera 
parizano, sed estos iom malfacile, se li ne kom
prenos la francan lingvon. La L. K. K. longe 
konsideris tiun problemon, kaj fine sin turnis por 
solvo al la ĉefaj fervojaj kompanioj de Francujo. 
Nun tiuj kompanioj, nome la Statfervojoj, la 
Norda Fervoja Kompanio kaj la Fervoja Kom
panio Paris-Lyon-Mediterranee, promesis lokigi 
en la alvenaj stacioj de Parizo kaj en la land
limaj stacioj Calais, Boulogne, Vallorbe, Mo- 
dane, k. c.) afidetojn en Esperanto, kun la sur
skriboj Eliro, Biletoj. Monŝanĝo, Alveno, Direklo 
al ... . kaj tiel plu. Entute, oni tradukis kvardek 
surskribojn uzatajn en stacidomoj. Du el la kom
panioj ilin montros dum la kongresa periodo, kaj 
la tria dum la tuta jaro. Ĉi tio multe faciligos 
vojaĝadon al la kongresanoj, kaj ebligos al ili 
malobei ĉiujn regulojn, kvazaŭ ili estus en sia 
hejmlando.

♦ ♦
Kun granda bedaŭro mi devas anonci, ke la 

Munĥena biero kaj franca tabako, kiujn mi men
ciis lastan monaton, sukcesis sanigi nian amikon 

Baghy nur dum mallonga tempo. Konsulto ĉe 
kuracisto montris, ke li kredeble devos esti ope
raciata, kaj je la nuna momento li kuŝas en 
hospitalo, atendante la verdikton de la special
istoj. Laŭ ĝisnunaj sciigoj, la afero estas ĝena, 
sed tute ne danĝera, kaj oni esperas, ke li povos 
repreni la Ĉe-kursojn, kiujn li brile gvidis, jam

JULIO BAGHY

en la mezo de majo. Mi scias, ke ĉiuj kongres
anoj kaj aliaj amikoj liaj deziros kun mi, ke li 
tre baldaŭ resaniĝu kaj retrovu sian forton.

** *
■

mi menciis, ke la Gene- 
L. K. K. estas fierega, 

ke la Teknika Direktoro

En la lasta numero 
rala Sekretario de la 
Nun mi devas anonci, 
de la Gameto de la XXI V-a estas sufiĉe malfiera. 
En nia marta numero li publikigis tute plaĉan 
bildon de « Moulin Rouge », kun la subskribo 
« antaue unu el la plej famaj kabaredoj de Mont
martre, nun varletejo». Tiu subskribo estas per
fekta, aparte de la faktoj, ke « Moulin Rouge » 
neniam estis kabareto, kaj estas nun kinemejo. 
Ni ne parolu pri la preseraroj, per kiuj kabaredo 
anstataŭas kabareto kaj varletejo anstataŭas 
varieteejo (pli bone, varieteo-teatro}. La T. 1). 
estas tre malgaja, kaj trovas nur unu konsolon : 
ke Jia nescio pri Montmartre pruvas la purecon 
de lia vivo en Parizo! El en 0 Vin eer o .

Nepre ĉiuj Esperantistoj kaj E-entreprenoj 

aliĝu al 10-a jubilea eldono de 

b Es -a d r e s a r o  
ke ĝi estu vera kaj kompleta bildo de E-movado!

Simpla aliĝo 0,50 Fsv 
kun adresaro l Fsv, kun adresaro kaj portreto l ,50 Fsv

A
Adreso : Potŝtejn, Ĉeĥoslovakujo
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rLA XXIVA UNIVERSALA KONGRESO
Parizo, 3o Julio <— 6 Augusto 193a

OFICIALAJ SCIIGOJ

Oficiala Invito : La Kongreso okazos en 
Parizo laŭ oficiala invito de la Ĉambro de Ko

merco de Parizo, sendita al la Internacia Centra 
Komitato de la Esperanto-Movado.

Honora Prezidanto de la Patrona Ko
mitato : S-ro Paul Doumer, Prezidanto de la 
Franca Respubliko.

Loka Kongresa Komitato : Prezidanto, 
Georges Warnier ; Vic-Prezidanto, Int.-Gen. Louis 

Bastien ; Kasisto, Lucien Tuleu ; Generala Sekre
tario, L. N. Newell ; Help-Sekretario, Jean Mar
chand.

Komitatanoj : Jean Couteaux, Rene Dubois, 
Maurice Duperrcv kaj Celestin Rousseau.

Nova L. K. K.-ano : En sia lasta kunsido la 
L. K. K. elektis s-ron L. Cozic Prezidanto de la 
Federacio de la Pariza Regiono membro de la 
L. K. K.

Kongresa Oficejo : La Sekretariejo trans
lokiĝis al la Kongresejo mem, la Maison de 
Ia Mutuality, 24, rue Saint-Victor, Paris-V ; 
ĉi tiu adreso estas de nun la oficiala adreso 
de la Kongreso por ĉiuj komunikaĵoj. Kom

preneble, leteroj jam adresitaj al la Maison 
de France estas regule transsendataj al la 

nova Sekretariejo.

Banko : La L. K. K. translokigis sian 
konton al nova filio de la Societe Generale: 
ĉekoj estu pagotaj al la « XXIV-a Univer
sala Kongreso de Esperanto », konto 10.066, 
Agence HV, Societe Generale, Paris.

Poŝtĉeka Konto : Oni adresu poŝtajn ĉekojn 
al 't XXIV' t ongres Universel d'Esperanto, Paris 
1617-59. »

Kongresaj Ekskursoj : I .a L. K. K. orga
nizas diversajn ekskursojn por kongresanoj dum 
la kongresa semajno. Sube troviĝas la listo de 
ekskursoj jam prideciditaj, kun prezoj. Oni notu, 
ke la prezoj estas maksimumaj; estas eble, ke 
ili estos iomete pli malaltaj kiam oni dissendos 

ipost kelkaj semajnoj) al ĉiuj kongresanoj la 
mendilojn por ekskursoj.

Par is : matene......................................Fr. 15,

posttagmeze..............................Fr. 15,—

La ekskursanoj veturos en luksaj aŭtomobil- 
e£°j» kaj vizitos la ĉefajn monumentojn kaj in

teresajojn de la urbo.

Ver s a il l es ..............................................Fr. 15,—

La ekskursanoj vizitos la grandan palacon 
kaj ankaŭ la « Grand Trianon » ; oni veturos de 
Parizo al Versailles per specialaj vagonaroj. Tiu 
ĉi ekskurso okazos dum la posttagmezo.

Fo n t a in ebl eau ......................................Fr. 42,—

La ekskursanoj veturos en luksaj aŭtomo- 
bilegoj. La L. K. K. organizos komunan manĝon 
en la arbaro de Fontainebleau mem, se la vetero 

permesos), je malalta kosto. La ekskurso estos 

tuttaga.

La ĉi supraj prezoj enkalkulas ĉiujn elspezojn, 
inkluzive de enirpagoj kaj trinkmono. Por ĉiu 
ekskurso la L. K. K. organizos stabon de kom
petentaj Esperantistaj gvidistoj.

Transporto de Kongresanoj : Por kara
vanoj kaj por aliaj kongresanoj vojaĝantaj mult
ope, la L. K. K. aranĝos transporton de la alvena 
stacidomo ĝis la Kongresejo, kaj laŭeble, de la 
Kongresejo ĝis la hoteloj de la vojaĝantoj. La 
prezo estas | frankoj po persono. Organizantoj 
sin turnu kiel eble plej frue al la Prezidanto de 
la Komisiono por Vojaĝoj kaj Ekskursoj (Int.-Gen. 
Louis Bastien, 116, rue de Vaugirard, Paris-VI), 

donante plej precizajn detalojn pri la nombro de 
vojaĝantoj, la alvena stacio kaj vojiro, kaj Ia 
dato kaj horo de alveno en Parizo. Oni devos 

antaŭpagi ĉi tiun servon.

Krome, laŭ peto, la L. K. K. organizos trans
porton de karavanoj de la Kongresejo al la for
ira stacio ĉe la fino de la Kongreso. Ankaŭ pri 
tiu demando oni sin turnu al la Prezidanto de la 
Komisiono por Vojaĝoj kaj Ekskursoj.

Karavano per Speciala Vagonaro : La 
L. K. K. ricevis sciigon pri speciala vagonaro por 
kongresanoj, kiun organizas la ĉeĥoslovakaj fer

vojoj. Jen estas la teksto de la sciigo sendita de 
la Ĉeĥoslovaka Asocio Esperantista :

't. La Fervoja Direkcio en Praha ekspedos 
laŭ interkonsento kun Ĉeĥoslovaka Asocio Esper

antista specialan vagonaron el Praha al Parizo 
por alte rabatita prezo. Se tion deziras plimulto 
el la interesiĝantoj, foriros la vagonaro unu se
majnon antaŭ la komenco de la Kongreso kaj 
ebligos viziton ankaŭ de aliaj francaj lokoj.

* Kongresanoj vojaĝantaj unuope al Parizo 
M»

tra ĉ eĥoslovakujo ricevos 33-procentan rabaton 
sur ĉeĥoslovakaj fervojoj ; uzontoj de la speciala 

vagonaro havos el Praha ĝis Parizo rabaton an
koraŭ pli altan. Samaj rabatoj validas por la 
revenvojaĝo.
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« Partoprenantoj en la komuna vojaĝo ricevos 
ankaŭ loĝadon kaj eventuale ankaŭ manĝon en 
Parizo, kaj dum la antaŭ-kongresa semajno ankaŭ 

gvidadon.
< Skribu kun almetita respondkupono al Ĉeĥo

slovaka Asocio Esperantista, Uralske nam 117, 
Praha-XlX, donante la jenan informon :

a) Tra kiu limstacio vi eniros en ĉeĥo- 

slovakujon kaj tra kiu stacio vi eliros (la ne
cesan rabatilon ni sendos afrankite por tri 

respondkuponoj);

b) Ĉu vi preferas daŭron de la vojaĝo de 
la 23 julio ĝis la 7 aŭgusto, aŭ de la 30 julio 

ĝis la 7 aŭgusto ?

< Ĉiu demandinto ricevos ĝustatempe in

formon pri definitiva aranĝo.
< Kosto de dusemajna vojaĝo (rapidvagonara 

veturo el Praha kaj reen, loĝado kaj manĝoj 
dum la tuta daŭro, dum antaŭ-kongresa semajno 
ankaŭ gvidado) estas 1.800 ĉeĥoslovakaj kronoj 

aŭ usonoj dolaroj. »

Gvidlibro pri Parizo : La L. K. K. donacos 
al ĉiu kongresano praktikan kaj kompletan gvid
libron pri Parizo, en Esperanto, kun belaj planoj 

de la stratoj, urba fervojo, aŭtobusoj kaj tram

linioj.

Kongresa Teatraĵo : La L. K. K. decidis 
prezenti en Esperanto dum la Kongreso la mond

faman francan komedion, Knock, de Jules Ro
mains. Esperantistaj aktoroj jam famaj en niaj 

kongresoj ludos la diversajn rolojn.

Krome, la teksto de la teatraĵo estas mal
multkoste eldonata en Esperanto de la Contra 
Librejo Esperantista, por ke kongresanoj povu 
trastudi la komedion antaŭ ol ĝin aŭdi en la 
teatro mem. La L. K. K. esperas fari definitivan 
anoncon pri prezo en la proksima numero de la 

Gameto de la XXIV-a.

Membroj de Komisionoj : La L. K. K. 
elektis la jenajn membrojn de Komisionoj :

Ko mis io n o  pr i Fak aj  Ku n v en o j  : s-ro Maurice 

Duval (sekretario).

Ko mis io n o pr i In s t r u ad o : s-roj Jan Kos- 
tecki; L. Le Cornec; Paul Larue.

Ko mis io n o  pr i Ĝen er a l a Rek l amo : s-roj J. Du- 

sausoy kaj E. Houbart.

Ko mis io n o po r  l a Al il an d a Gazet ar o : s-ro 
F. K. Abbott (Direktoro, International News Ser
vice); s-ino M. Fallot (Redaktorino, Instituto de 
Intelekta Kooperado); s-roj G. Geville (Kasisto, 
Sindikato de la Alilanda Gazetaro en Parizo) ; 
R. E. Heinzen (Prezidanto, Asocio de Ia Anglo- 
Amerikana Gazetaro en Parizo); S. Krainik (Gene
rala Sekretario, Sindikato de la Alilanda Gazetaro 
en Parizo); P. Landowski (Ĝenerala Sekretario, 

Sindikata Asocio de la Alilanda Gazetaro en Pa
rizo); M. d’Orsay (Direktoro, Agence des Infor
mations Sud-Americaines); M. Roufl (Prezidanto, 
Sindikata Asocio de la Alilanda Gazetaro en Pa
rizo) ; C. Smogorzewski (Prezidanto. Sindikata 
Unio de Polaj ĵurnalistoj en Francujo); W. de 
Leria (Prezidanto, Asocio de Alilandaj ĵurnalistoj).

Rad io -Ko mis io n o  : s-roj R. Gaveau (sekre
tario), H. Dubuisson, A. Trotin. R. Mesny, 
P. Corret, E. Houze, J. Jungfer, G. Avril kaj

N. La Colla.

Ĉe-kursoj : Por varbi novajn kongresanojn, 
la L. K. K. organizas Ĉe-kursojn en Parizo kaj 
aliloke en Francujo. Ĝis nun okazis tre sukcesaj 
kursoj en Parizo (Sorbonne, Ecole Normale de 
Stenotvpie et Secretariat, Ecole de Haut Ensei- 
gnement Commercial pour Jeunes Filles, zXgence 
Globe Trotter, Institut d'Optique) kaj en Stras
bourg. Ĉi tiuj kursoj servas ne nur por varbi 

kongresanojn, ili ankaŭ estas bonega rimedo por 
vigligi la lokan movadon. Grup-sckretarioj kaj 
aliaj estas petataj komuniki kun la Prezidanto 
de la Komisiono por Instruado, s-ro Jean Mar
chand, 19, avenue de Verdun, Issy (Seine), por 
ricevi informon pri la organizado de tiaj kursoj.

KVARA LISTO
DE KONGRESANOJ

Kongre»- -------------
numero j

19. Ernest Ar c h d eac o n , a bord de 1’ « Espe
ranto Saint-Cloud (Seine), Francujo.

307. Andres Pino (advokato), Calle Colon 24,
Valencia, Hispanujo.

308. F-ino Amparo Pino, Calle Colon 24, Va

lencia, Hispanujo.
309. F-ino Rosa Pino, Calle Colon 24, Valencia,

Hispanujo.
310. Henri-Charles No n in (ĝardenkulturisto), rue

Jean-Mace 9, Chatillon-sous-Bagneux 
(Seine), Francujo.

311. Jean P. II. No n in , rue Jean-Mace 9, Cha
tillon-sous-Bagneux (Seine), Francujo.

312. F-ino Marthe Gr o s s in , rue St-Hilaire 136,

Rouen (Seine-Inferieurc), Francujo.
313. Harald Tiiil an d er  (redaktoro), Stocksund,

Svedujo.
314. S-ino Varma Tiiil an d er  (presistino), Stock

sund, Svedujo.
315. Julius Has s el bac h (pianagordisto), Niemetz-

strasse io, Berlin, Germanujo.
316. Eugen Reic h e (instruisto), Stralauer Alice

25-a, Berlin, Germanujo.
317. Albert Mas s el ier , boulevard Fichot 49,

Neuilly-Plaisance (S.-et-O.), Francujo.
518. S-ino A. Mas s el ier , boulevard Fichot 49, 

Neuilly-Plaisance (S.-et-O.), Francujo.
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319. F-ino Marguerite Mar io n , rue St-Hilaire 136,
Rouen (Seine-Inferieure), Francujo.

320. S-ino Hendrika So et eman -Riibe , Copernicus-
straat iio , s’Gravenhage, Holando.

321. F-ino Germaine Wo il l e , chez Mme Bonnet,
rue M.-Gambier, Livarot (Calvados , 

Francujo.
322. Felix Eps t e in (bankoficisto:, Eilbeckerweg

195, Hamburg, Germanujo.
323. F-ino Marie Lar r o c h e , rue de Vaugirard 55,

Paris-VI, Francujo.
32 |. S-ino Antonine Dr u (muzikinstruistino), rue 

des Africains 1, Orleans (Loiret), Francujo.
325. Paul Ja  d o t  (kontregistristo), rue Poccard 17,

Levallois-Perret (Seine), Francujo.
326. Rene Mes n y (profesoro , rue Jacob 21, Pa

ris-VI, Francujo.
327. Georges Roux (profesoro), rue de Bourgo

gne 77, Orlĉans (Loiret), Francujo.
328. Ernest Sc iiw ein g r u ber  (inĝeniero), rue des

Africains 1, Orlĉans (Loiret), Francujo.
329. Madeleine Hau d ebin e (piedflegistino), rue

Carpeaux ibis, Paris-XVIII, Francujo.
330. Emiljan Lo t h (inĝenicro-kemiisto), Naruto-

wicza 107, Lodz, Polujo.
331. Gilbert Dan ie l  (ornam-skulptisto), rue Fon-

dary 39, Paris-XV, Francujo.
332. F-ino Ilse Haber l an d (stenotipistino;, Frie

drich Karlstrasse 13, Berlin O. 112, Ger

manujo.

.533- S-ino Marie Haber l an d , Friedrich Karl
strasse 13, Berlin O. ii2, Germanujo.

33J. Josef Geh r man n , Ortlohstrasse 40, Reck
linghausen III, Westfalen, Germanujo.

335. Emile Mic h e l is d i Rien z i , chateau Beau-
chaine, Jouarre (S.-et-M.), Francujo.

336. F-ino Cecile Ro y er  (instruistino), rue des
Cannes 14, Paris-V, Francujo.

337. Rene Du bo is , rue de la Tombe-Issoire 58,
Paris-XIV, Francujo.

33^. Paul Ec h ar d , rue Sikelias 12, Athenai, 

Gre kujo.

339* Constantin Nao u mo f f  (inĝeniero), rue d'Al- 
sace 24, St-Germain-en-Laye (S.-et-O.), 
Francujo.

3|0. Rene Ch apr o n ’ (advokato), rue des Champs 

32, Le Mans (Sarthe), Francujo.

341. Gerard De Bo es , Wijnstraat 81, Ronse,

Belgujo.

342. B. Beau (instruisto), rue de Lyon 23, Macon
(S.-et-L.), Francujo.

343. Fernand Br o s s ier  (aktuaro), rue du Docteur-
Heulin 25, Paris-XVIII, Francujo.

311. Raymond-Jean Gil l es (oficisto), rue de 
PAbbĉ-de-PEpee 9, Paris-V, Francujo.

345. Raymond Gav eau (reprezentanto), rue Klock
23, Clichy (Seine), Francujo.

346. Albert Lau f er , Willigisplatz 2, Mainz, Ger

manujo.

317. D-ro Leopold-Adrien Mal man c h e (farmaci
isto), avenue de Paris io i, Rueil-Mal

maison (S.-et-O.), Francujo.
318. Charles Fr it s c h (brosisto), Institution des

Aveugles, Still, Alsace, Francujo.
349. Raymond-Georges To u r n ay (drapiristo, seĝ-

faristo), passage Thi6r6 2, Paris-XI, 

Francujo.
350. Joseph Kn ebl er  (matistoj, Institution des

Aveugles, Still, Alsace, Francujo.

351. Henri Mas s el ier  (pentristo), boulevard Fi-
chot 49, Neuilly-Plaisance (S.-et-O/, 

Francujo.
352. F-ino Fanny Bo n n et (instruistino), place

d'Anvers 12, Paris-IX, Francujo.

353. Edmond Po mer o l . rue Escudier 3 bis, Bou
logne-Billancourt (Seine), Francujo.

354. Ture Ol s s o n , Bondegatan 21, Orebro, Sved

ujo.

355. Lucien Tu l eu (kontisto , rue Cafdinal-

Mercier 6, Paris-IX, Francujo.

356. Marcel Sc h af f , rue Croix-des-Petits-Champs

n, Paris-I, Francujo.

357. S-ino L. Tu l eu , rue Cardinal-Mercier 6,

Paris-IX, Francujo.
358. S-ino Marguerite Ho n o r  at , avenue Garibaldi

40, Limoges (Haute-Vienne), Francujo.

359. S-ino Jeanne Po l g ar , allee du Buisson 7,
Verrieres-le-Buisson (S.-et-O.), Francujo.

360. Victor Po l g ar  (majstro-presisto), rue Lace-
pĉde 33, Paris-V, Francujo.

361. F-ino Marion Bl au (sekretariino), rue Saint-

Victor 24, Paris-V, Francujo.

362. jakob Gl ic en s zt a j n (fabrikejestro), Zachod-

nia 54, Lodz, Polujo.

363. S-ino Sara Mirla Sr ebn ik -Gi.ic en s zt a j n , i

Maja 19, Lodz, Polujo.

364. F-ino Gezina Jo n g bl o ed (apotekistino), Hij-

ghenslaan 70, Arnhem, Holando.

365. G. II. II. Van Zey l  Jr . (oficisto), Willems-
plein 12, Arnhem, Holando.

366. Egidius L. Wen s in g (oficisto), Benthuizer-
straat 105 b, Rotterdam, Holando.

367. F-ino Charlotte J. Smeel e , Wijkerstraatweg
266, Velsen-Noord (Noord-Holland), Ho

lando.

368. Ger man a Es per an t o -As o c io (R. S.), Johan-
niterstrasse 9, Berlin SW. 61, Germanujo.

369. Leon Br aet  (entreprenisto), Langestraat 6,

Nieuport, Belgujo.

370. Thomas Fo r s t er  (ĝenerala vendisto), Cows
hill, Wearhead, Durham, Anglujo.

371. S-ino Mary Fo r s t er , Cowshill, Wearhead,
Durham, Anglujo.

372. M. F. On n en . Nachtegaallaan 6, s’Graven
hage, Nederlando.

373- Arthur Wir z , Jurastrasse 17, Solothurn, 
Svisujo.
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371 •

375-

376.

377-

378-

379-

380.

381.
382.
383-

F-ino Suzanne Gag er  (oficistino), villa Sten
dhal 8, Paris-XX, Francujo.

F-ino Isabel C. Fo r t ey , Cliftonville, Hynd- 
ford, Dorking, Surrey, Anglujo.

Gabriel Fer r an (profesoro), rue Avisseau 59, 
Tours (I.-et-L.), Francujo.

S-ino Marthe Fer r an (profesorino), rue Avis
seau 59, Tours (I.-et-L.), Francujo.

Jan jacob Fil o t t (direktoro de lernejo), 
Tongersche weg 58, Maastricht, Neder

lando.
Leon Co g en (pacjuĝisto), rue Dreve 52, Ni

nove, Belgujo.
Paolo Mo d u g n o , via Vittorio Veneto 78, 

Bari, Italujo.
Louis Gen in , rue Duprĉ 23, Jette, Belgujo.
S-ino L. Gen in , rue Dupre 23, Jette, Belgujo. 

D-ro J. Van v er t s

rino 236, T.ille Nord), Francujo.

Eldonejo “ Esperantista Voĉo ”
JASLO (Pollando)

aŭ S. GRENKAMP, Paris-14% 117, Bd Jourdan

Poŝlĉeka konto : Krakovo N° 4oo-821 

Paris lo52-ol
rekomendas :

kuracisto), rue Solfe-

Laŭlanda Statistiko : Alĝerio, 1 ; Aŭstr- 
ujo, 1 ; Belgujo. 22 ; Ĉeĥoslovakujo, 5 ; Francujo, 
180; Germanujo, 15; Granda Britujo, 22; Grek- 
ujo, 1; Hispanujo, 9; Holando, 16; Italujo, 5; 
Jugoslavujo, 1 ; Polujo, 12 ; Rumanujo, 1 ; Saar- 

teritorio, 1 ; Svedujo, 6 ; Svisujo, 3.

Entute, 301 kongresanoj el 17 landoj.

fr. sv. 
Bastien, Naŭlingva Etimologia Leksikono . . 5.—

Cart, Vortoj de Profesoro Cart, luksa eldono
kun 2 portretoj (lio paĝoj).........................3.—

— Pri landnomoj.........................  0.40

Fruictier & Grenkamp, Kompleta Gramatiko 
kaj Vortfarado de Esperanto : broS. . . 

bind. . .

Balucki, Kuzeto (tr. Grenkamp).....................

Grenkamp, Krioj de l Koro..........................

— Penseroj (li-a kajero) ....

— 5.000.000, novelaro..........................

— Vivo de Cart, en preparo.

Lermontov, Novaj Versaĵoj tr. Bela Manto' 

Mickiewicz. Improvizacio de Konrad ....

— Sinjoro Tadeo (tr. Grabowski). . 

Robinson. Vol. II., novelaro, angle kaj esperante. 

Smogorzewski, Pol-Pomeranio (tr. S. Gren
kamp) kun 22 kartoj entekste kaj 4 plur
koloraj ekslertekste, la plej interesa studo 
pri la pola-germanaj rilatoj. 136-paĝa . .

Wagner, Estu liomo’, (tr. Meyer) Premiita 
de l’ Esperantista Akademio)..........................

Wyslouch. El la lando de ruinoj (tr. Grenkamp). 0.25 

Por kongresanoj afrankite 
Aliaj bonvolu aldoni Io % por sendkosloj

. 5.- 

. 6.50

. 0.25

. 0.25

. 0.40
2.-

1.50

0.25
6.50
2.50

2.50

1.25

D onaca K aso

Tr ia Tas t o

Transportita el la Dua Listo, Fr. 1.593,25;
A. Pino, 5; H. C. Nonin, ,5; s-ino M. Haude- 
bine, 25; C. NaoumofT, 25; V. Polgar, 50; f-ino

I. C. Fortey, 60; L. Cogen, 25.

Sumo, Fr. 1.828,25.

B1 indu la K aso

Tr ia Lis t o

Transportita el la Dua Listo, Fr. 802,75 ; 
S-ino Marcelle Tiard, 50 ; H. Thilander, 250 ; 
s-ino Basset, 15 ; Esperanto-Grupo, Rosnv-sous- 
Bois, 25 ; Universala Asocio de Blindaj Esper
antistoj, 250; A. Engelmann, 20; J. Cohen, io.

Sumo, Fr. 1.417,75.

Garantia Kaso
fr»

Du a Lis t o

Transportita el la Unua Listo. Fr.

J. Couteaux, 5.000. 

Sumo, Fr. 125.000.

L. N. New el l ,
Generala Sekretario de la L. K, K.

Un iv er s a l a Es per an t o -As o c io
celas :

Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo 
Esperanto.

Plifaciligi la ĉiaspecajn moralajn kaj materiajn ri
latojn inter la homoj, sen diferenco pri raso, 
nacieco, religio aŭ lingvo.

Krei internaciajn servojn uzeblajn de ĉiuj homoj 
kies intelektaj aŭ materiaj interesoj celas trans 
la limojn ae ilia genta aŭ lingva teritorio.

Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de 
solidareco kaj disvolvigi ĉe ili la komprenon por 
fremdaj popoloj.

La Asocio estas neŭtrala rilate al religio, nacieco 
aŭ politiko.

donas :
Al la Membroj : MemŭroZrarfon kaj sescent-paĝan 

jarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, Esper
antistaj grupoj, gazeloj, organizoj, kun sciigoj 
pri internaciaj rilatoj, k. t. p.

Al la Membroj-Abonantoj : Krom tio la gazelon 
« Esperanto», internacia ĉeforgano de la Esperant
istoj, kun arlikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj 
kaj precizaj informoj pri la movado.

Al la Subtenantoj : Krom ĉiuj dokumentoj, kiujn 
ricevos Membro-Abonanto, premion konsistantan 
el libroj el la Esperanto-literaturo.

kaj nur postulas modestan kotizon
de .5 Fr. por Membro ; de 12.5(1 Fr. por Membro- 

Abonanto. kaj de 25 Fr. por Membro-Subtenanto 
(svisa valoro . Favora tarifo por valutsuferantaj 
landoj.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO 
l, TOVI! DE LISLE, l — GESEI E [Svislando)

i 20.000;
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PA R I Z O

Es t as precipe du urboj en Eŭropo, kiujn nii 

ĉiam denove deziras reviziti dum miaj 
vojaĝoj : Budapeŝto kaj Parizo. Kial ĝuste tiuj 
ĉi urboj estas la celo de mia revado, tion mi ne 
povus precize difini, se vi demandus min pri ĝi. 
Ekzistas aliaj urboj eŭropaj ne malpli belaj aŭ 
interesaj laŭ diversaj vidpunktoj : jen Romo, la 
riĉega muzeo de. 1' antikve-romana kulturo, jen 
belega Florenco aŭ mirinda Venecio, aŭ majesta 
Ĝenovo, jen paradiza Nico, loganta Montekarlo, 
vari-bilda Marsejlo; jen sude varmega Seviljo, 
aŭ la admirinde romantika Alhambro-urbo Gra
nado, same sude varmega, kun la neĝomontoj 

de 1’ * Sierra Nevada i> en la fono ; aŭ la koni
kaj trafikplena ĉefurbo de F brita mondimperio; 
aŭ la fieraj, iom reteniĝemaj kulturĉeflokoj de F 

nordo : Stokholmo, Kopenhago, Helsinko ; aŭ 
la germanaj metropoloj : Berlino la amerikma- 
niere evoluinta, Hamburgo la granda havenurbo,

A

Dresdeno la pura kaj higiena, Munheno la arta, 
Vieno la vivoĝoja sed sortobatita ; mi ne forgesu 
la ĉarmajn lokojn de Svislando ; Bruselon kaj 
Antverpenon, la belegajn metropolojn ; aŭ la 
urbojn de Nederlando ; Pragon la pejzaĝe belan 
kaj artoplenan ; aŭ la polajn, la baltikajn, la 
balkanajn ĉeflokojn ; aŭ kaj aŭ kaj aŭ.... Tamen, 
Budapeŝto kaj Parizo speciale eniĝis en mian 

animon.
Pri Budapeŝto mi ĉi tie ne parolu. Mi jam 

faris ĝin aliloke. Ci tie estu parolo pri Parizo, 
ĉar en Parizo okazos nunjare nia universala kon
greso, la XXlV-a en la jam atentinda vico de F 

universalaj Esperanto-kongresoj.
Parizo ! Via nomo sola enhavas por multaj 

promesplenan signifon. Parizo ’ Tiu ĉi sola vorto 
signifas por multaj teranoj, kaj precipe ankaŭ 
por Esperantistoj, ofte karesatan revon, kies 
plenumo nun, pro la baldaŭa Kongreso, ŝajnas 
jam proksima.

Parizo ! Kapo kaj koro de granda, riĉa lando. 
Crbo de pompaj palacoj kaj imponaj bulvardoj. 
Urbo de eleganteco kaj lukso, urbo de brilo kaj 
lumo. Urbo de scienco kaj arto, de negocemo 
kaj trafiko, urbo de amindeco kaj ĝentileco, 
liberaleco kaj kosmopoliteco. Parizo ! Rendevuejo 
de F mondo.

Sed ankaŭ urbo de modesta mezvivo, kiam 
oni flankeniĝas de ĝiaj grandaj arterioj, urbo de 

netruda diligenteco, de simpla etburĝeco, de 
trankvila ripozado.

Parizo, urbo de granda tradicio, de gran
diozaj rememoroj pri disimila] despotoj, senskru
pulaj amestrinoj, sangaj revolucioj, heroaj gene
raloj, mondfamaj scienculoj, eltrovintoj, artistoj, 
verkistoj, konstruistoj, inĝenieroj....

Parizo, fiera pri la inteligenteco de siaj filoj, 
pri la diligento kaj ŝparemo de F francujaj civit

anoj, fiera pri sia glora historio, tradicio, pri sia 
brila vesto blindiganta la mondon, Parizo fiera 
(ĉu ne iom tro fiera ?), kiel ĉefurbo de la lando, 
pri ties oro, armiloj, potenco en la politika kon
stelacio de la nacioj.

Gi estas vidinda kaj ĝuinda en ĉiu tempo 
de 1’ tago kaj de F nokto, ĝi estas interesa kaj 
esplorinda en ĉiu el siaj kvartaloj. Ĉu vi staras 

sur la Placo de la Konkordo kaj rigardas tra la 
« plej eleganta strato de F mondo > — la Avenuo 
de F Elizeaj Kampoj — al la Triumfa Arko, ĉu 
el la 300-metra alteco de F EifTel-turo vi per unu 
rigardego ĉirkaŭprenas la grandan urbon kur
antan je viaj piedoj, ĉu de la monteto de F preĝ
ejo « Sankta Koro > sur Montmartro viaj rigardoj 
malproksimon velas trans la domomaron, ĉu vi 
promenas tra iu el la mallarĝaj stratetoj, kien 
hazarde vin portis via paŝo — ĉie vi vidas kaj 
sentas la senfinecon de tiu ĉi urbego, vi vidas 
kaj sentas ĝian vivon, vi sentas ĝian koron kaj 

ĝian animon.
Kiam vojaĝo min kondukas tra Francujo, 

mi ĉiufoje ŝatas halti en Parizo. Mi ŝatas tuj 
portigi min de la stacidomo al la centro de la 
urbo — fulmrapide sub bulvardoj, placoj, strat
etoj, parkoj kaj domoj — per « Metro », ruliĝ- 
antaj ŝtuparoj kaj liftoj. Mi ŝatas refoje viziti 

v Notre-Dame >, refoje promeni tra * rue de 
Rivoli > kaj laŭ la bulvardoj, refoje sidi sur 
^rotuarteraso, kaftrinkante kaj observante la pre- 
terruliĝantajn ondojn de F aŭtomobiloj kaj homoj. 
Mi ŝatas refoje esti suprenlevata al la plej alta 
supro de F « Tour Eiffel >, refoje viziti la tombon 
de 1’ « Granda Korsikano » sub la kupolo de F In
validoj. Mi ŝatas refoje viziti ankaŭ la muzeojn, 
la preĝejojn, la magazenojn kaj, vespere, la 
teatrojn kaj amuzejojn. Kaj, meznokte, ankoraŭ 

trovi lastan vagonaron de la subtera tramo, por 
konduki min al mia hotelo — se ne refoje okazos 
al mi, kiel iam antaŭ jaroj, ke mono malsufiĉas 
al mi pro troaj elspezoj kaj mi havos la plezuron, 
per propraj piedoj hejmeniri la vojon kvar- aŭ 
kvinkilometran kaj rifuzi la afablajn invitojn de 
ĉiuj belaj kaj malbelaj papiliulinoj, svarmantaj 
sur la noktaj bulvardoj de Parizo.

Parizo estas bela, Parizo estas interesa, Pa
rizo estas alloga, kiel malmultaj aliaj urbegoj. 
Mi diris, ke ĝin ... kaj Budapeŝton, antaŭ ĉiuj 

* aliaj urboj en Eŭropo, mi deziras ĉiam denove 
reviziti dum miaj vojaĝoj. Mi estas certa : ĝi 
plaĉos ankaŭ al vi, kara kongresano de la 

XXIV-a U. K.
Teo Ju n g .

KONGRESANOJ!

Ne forlasu Francujon ne vizitinte Ia francajn Alpojn 
kun Mont-Blanc (Blanka Monto), ait. 4810 m.

Skribu tuj al s-ano .1. PION, delegito de l . E. A., 
Hotelo « L Esplanade », en Sallanche (Haute-Savoie), 
indikante la periodon kaj daton «Ie via veno por 
admiri la alpan giganton. Aldonu respondkuponon.



LA GAZETO DE LA XXIVA

V ivaa o en Panzo

Oni povas kredeble vivi pli lukse en Parizo, 
ol en iu ajn alia urbo de la mondo. Sed oni 
povas ankaŭ vivi treege modeste kaj ŝpareme. La 
dua eblo certe pli interesas la plimulton el la anoj 
de la XXI V-a, kaj ni tie ĉi donas kelkajn praktik
ajn konsilojn por tiuj, kies monujo estas maldika.

Unue pri manĝoj, la plej grava ero de ĉies 
budĝeto. La Latina Kvartalo, en kiu okazos la 
Kongreso, estas la kvartalo de la studentoj, kiuj 
ofte estas tre malriĉaj. Sekve, tie estas multaj 
restoracioj kaj kafejoj kun tre moderaj tarifoj. 
Kaj pro la multeco de la naciecoj de la studentoj, 
oni povas manĝi laŭ la enlanda kutimo de preskaŭ 
ĉiu nacio de la terglobo (inkluzive de la franca, 
kompreneble !)

Matenmanĝon oni kutime prenas en kafejo. 
En preskaŭ ĉiu kafejo estas du tarifoj: unu por 
la salle (la salono aŭ sidejo) kaj alia por tiuj, 
kiuj trinkas kaj manĝas starante ĉe la vendo
tablo. Se oni sidas ĉe tablo en la salono oni 
pagas kutime i fr. 25 por kremkafo (cafe creme, 
aŭ un creme), 50 centimojn por malpeza kurba 
bulko croissant) kaj 75 centimojn por duono 
de ordinara bulko buterita (une tartine beurree). 
Taso da ĉokolado (un chocolat) kutime kostas
1 fr. 50, kaj teo kun lakto (un the ait laid)
2 fr. 25. Oni donas dekprocentan trinkmonon, 
sed minimume 25 centimojn.

Ĉe la vendotablo la prezoj estas : cafe crenie, 
60 centimoj; un chocolat, 80 centimoj; un crois
sant, 35 centimoj; une tartine beurre, 60 cen
timoj. Kutime oni donas dekprocentan trinkmonon, 
minimume dek centimojn.

En la restoracioj la kondiĉoj kaj prezoj por 
tagmanĝo kaj vespermanĝo estas samaj. Laŭ la 
apetito, kaj laŭ la restoracio, oni povas elspezi 
de ses frankoj ĝis dek du aŭ pli, inkluzive de 
trinkmono. En kelkaj restoracioj oni devas pagi 
de unu ĝis du frankoj por la couvert (t.e. buŝ
tuko k.c.), sed ĝenerale nur en la pli multkostaj. 
En tre multaj oni manĝas je fiksita prezo (prix 
fixe), kutime po 6 fr. 50, 6 fr. 75 aŭ 7 fr. 50, 
plus trinkmono. Ĉe tiaj restoracioj oni kutime 
rajtas al supo (potage) aŭ antaŭmanĝo (hors 
d'a: uvre), viandplado (plat de viande) kaj fro
maĝo (fromage) aŭ deserto (dessert). En ĉiuj la 
trinkmono estas dek procento de la kosto, ku
time minimume 75 centimoj.

Tiu informo validas por la viando-restoracioj. 
Krome, troviĝas en la kvartalo kelkaj bonaj ve
getaranaj restoracioj ; oni publikigos liston aŭ en 
la Kongresa Gvidlibro aŭ en la Kongres-libro mem. 
La prezoj varias inter kvin kaj sep frankoj kutime 
fiksita prezo), kaj oni rajtas al tri aŭ kvar pladoj. 
En ĉi tiuj restoracioj, kiel en aliaj je fiksita prezo, 
por kelkaj pladoj oni devas pagi suplementon, 
kiun oni montras sur la menuo. Cetere, oni povas 
manĝi vegetarane kaj bone en preskaŭ ĉiuj or
dinaraj parizaj restoracioj ; ĉiam estas granda 
elekto ĉe la legomoj, salatoj kaj fruktoj.

Se oni deziras sidi kaj babili en kafejo, oni 
trovas grandan elekton de trinkajoj. Duonlitro 
da «blonda» biero (un demi blonde) kostas 2 fr., 
kaj duonlitro da bruna biero (un demi brune) 
2 fr. 50. Pli malgranda estas la glaso da biero 
(un bock blonde, aŭ un bock brune); la prezo 
estas proksimume 1 fr. 50. La aperitivoj estas 
tiel multnombraj, ke ni ne povas ilin listigi tie 
ĉi; ni rekomendas, ke la alilanda kongresano 
(se tio interesas lin) faru kelkajn eksperimentojn 
per la helpo de franca samideano. Limonado 
(limonade aŭ citron presse) kostas 2 fr. 50; an

kaŭ tre refreŝiga dum la varma vetero estas un 
diabolo mineralakvo kun siropo), kiu kostas 
proksimume 1 fr. 50.

La veturado en Parizo estas rapida kaj ĝene
rale tre malmultkosta. Plej praktike oni iras per 
«Metropolitajn», pli ofte konata kiel «Metro». 
Tiu urba, plejparte subtera fervojo tuŝas preskaŭ 
ĉiun parton de Parizo, kaj oni facile lernas la 
irmanieron. Estas du klasoj ; bileto por la unua 
kostas 1 fr. 15, kaj por la dua 70 centimojn. La 
dua klaso estas rekomendinda, krom dum la horoj 
kiam la gelaboristoj kaj geoficistoj de Parizo 
iras aŭ deiras sian laboron (8-a — 9-a matene. 
5-a 30— 7-a vespere), kiam en la dua klaso oni 
veturas kiel sardino en skatolo.

La aŭtobusoj estas bonaj kaj rapidaj. La vojo 
estas dividita en etapojn, kaj veturante en dua 
klaso oni pagas unu bileton por ĉiu etapo vetur
ata, plus unu. La prezo de bileto estas 40 cen
timoj. Sed oni povas aĉeti la biletojn multope; 
tiam la kosto estas po nur 30 centimoj ; oni petu 
al la konduktoro un carnet (kosto, ses frankoj 
por dudek biletoj . En la unua klaso (t.e. la an
taŭa parto de la aŭtobuso), oni pagas po unu 
bileto pli ol en la dua.

La taksioj kutime estas tre bonaj, kaj kom
pare kun aliaj urboj en Erancujo kaj kun aliaj 
andoj, estas tre malkaraj. Oni donu iom pli ol 

dekprocentan trinkmonon ; minimumo 75 centimojn.
E. V.

Anoncetoj

Kongresanoj kaj aliaj, kiuj de fras trovi 
korespondanton, povas publikigi anonceton sub 
tiu ĉi rubriko. La pre\o estas unu franca franko 
por ĉiu linio (el sep vortoj) ait parto de linio.

F-ino F. M. Bar t h o l o mew , kongresano 136, 
deziras korespondi kun neanglaj samideanoj, spe
ciale pacifistoj kaj vegetaranoj.

Paul Hu ber t , 78 rue Damrĉmont, Paris-XVIll, 
deziras korespondi pri Bhagavad-Gita aŭ similaj 
libroj kaj temoj, sanskritaj eldonoj, tradukaĵoj, 
komentarioj en Ciuj lingvoj.

Gr av a av izo . — La akciuloj de la eks-Presa 
Esperantista Societo (antaŭe rue Lacĉpĉde 33, 
Paris) estas insiste petataj skribi al fraŭlino 
C. Royer, 14 rue des Carmes, Paris-V (France), 
konigante sian detalan adreson kaj montrante la 
nombron de siaj duaseriaj akcioj.

HU

> ankaŭ
tle s-ro P. Heilker,

e _

SKRIBA KURSO

DE LA

CENTR1LE ESPEIlffl-f ROP (GANDI (MIME
Nijmegen, Nederlando

Jam dum ses jaroj la supre menciita komisiono el- 
donis grandskale skriban kurson, kiu estas ankan 
perradie elsendata kaj klarigata de s-ro, P. Heilker, 
L. K. (sendstacio Huizen, Nederlando). Dis mm jam 
3o.ooo partoprenis en ĝi. La kurso konsistas el 26 le
cionoj okpaĝaj, bonege presitaj, kaj eslas tiamaniere 

redaktata ’
skribajn 
klarigojn ĉe la sekretariejo.
la necesajn informojn pri la Esperanto-movado, litera
turo, ekzamenoj, k. t. p (ii kostas entute 4 nederlandajn 
guldenojn. La nova kurso komenciĝos en oktobro 
venonta. Dum la tula jaro oni povas sin anonci ĉe la

Sekretariejo : Toorop»traat 255, NIJMEGEN, Nederlando.

, ke’ la kursanoj povas mem 
taskojn : krome ili ĉiam povas

La kurso donas

kontroli la 
demandi 

ankaŭ
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NI BABILADU PRI PARIZO

CE unu el la arkaĵoj de tiu « Nova 
Ponto » Henriko IV-a konstruigis 
maŝinon por levi akvon kaj ĝin 

konduki en akvujon lokitan apud la preĝ
ejo St-Germain-l' Auxerrois. Tiu kon
struajo havis nomon : « Fontano de la 
Samarianino». Ĝi estis ornamita per bela 
horloĝo kun skulptita grupo : Kristo, al 
kiu la Samarianino prezentas akvon. Nun 
nur granda magazeno « Samaritaine » me
morigas nin pri tiu malaperinta fontano. 

transpasis ĝin malgraŭ la konsiloj de la 
korteganoj. Al tiuj, kiuj rimarkigis al li, 
ke ĉio ne estas ankoraŭ finita kaj ke tial 
jam kelkaj personoj rompis al si la 
kruron sur la ponto, li respondis: « Ne
niu el ĉi tiuj estis reĝo kiel mi ! »

La apuda ponto, oriente, estas nomita 
Pont an change. La unua ponto tie 
konstruita estis starigita de Ludoviko la 
Juna en 1141. Sur unu parto de la ponto 
loĝis la oraĵistoj kaj sur la alia ekstrem-

• Foto Yvoii

LA FAMAJ I.1BROUROK ANTISTOJ

APUD LA PONTOJ DE LA SEINE

La apudaj domoj, kiuj ĉirkaŭas la 
placon Dauphine, estas konstruitaj de 
ĉefprezidanto de la tiama Parlamenta 
Achille de Harlav. Li estis ricevinta la 
terenon donace kun la kondiĉo, ke li tie 
konstruigos domojn laŭ modelo difinita 
(XVlI-a jarcento). Vi nun povos vidi 
tiujn domojn, kies tiutempa stilo estas 
rimarkinda.

Nun ni forlasu tiun placon, sur kiu 
dum la granda revolucio la parizanoj 
enskribigis sin por la armeo sur podio, 
super kiu larĝa banderolo tekstis : « La 
patrujo estas en danĝero. » Kaj ni re
venu al la ponto, de kiu ni ĝuos belan 
vidaĵon de la ĉirkaŭa Parizo. Ĉiuj tiuj 
pontoj estas interesaj pro la memoraĵoj, 
kiujn ili naskas.

1 iun «Novan Ponton» Henriko IV-a 
inaŭguris la 20-an de junio 1603. kaj

ajo la monsanĝistoj. Jen kial la ponto 
estis nomata « Ponto de I' monsanĝo » 
(Pont an change). Ĝi disfalis ofte en 
la riveron kune kun la domoj, kiujn ĝi 
surportis. Sed jam antaŭ tiu ponto 
ekzistis alia, kiu kondukis oblikve trans 
la riveron de V" Kasteleto // (CJidtelet). 
l iu ĉi ponto, konstruigita de reĝo Karlo 
V-a, estis nomata Ponto de la Muelistoj » 
tial, ke ĉe ĉiu pontokolonego estis muel
ilo movata de la riverfluo, t ar tiuj muel
iloj malhelpis la fluon, okazis ofte, ke 
dum altiĝo de la rivernivelo la mueliloj, 
ponto kaj surkonstruitaj domoj estis for- 
balaataj de la akvo. l io okazis en 1196, 
1280. 1325, 1407. Rekonstruita denove
post katastrofo de la 22-a de decembro 
1596, dum kiu pereis 150 personoj, ĝi 
ne plu estis restarigita.

Ankoraŭ pli oriente troviĝas la ponto 



52

Notrc-Dame (Xia Sinjorinoj, kiu ligas 
la insulon al la norda bordo. Sur tiu 
ponto pasis la unua vojo trairanta la pra
urbon Lutece de nordo sudon, l iu ponto, 
tiam nomita « Granda ponto ✓/, jam de
truita de la normandoj en 86 i, estis kiel 
ĉiuj aliaj la kauzo de katastrofoj. Ven
dredon 25-an de oktobro 1499 ĉarpentisto 
Johano Papillon alkuris frumatene al la 
polica leŭtenanto kaj sciigis, ke la ponto 
disfalos antaŭ tagmezo. Je la 9-a la 65 
domoj, kiujn ĝi surportis, falis efektive 
en la riveron, dronigante la lavistinojn, 
kiuj laboris apude.

Ce la suda parto de tiu bela strato, 
sur la suda brako de la rivero, troviĝas 
la Petit Pont (Malgranda Ponto , kiu 
estas anstataŭanto de same malnovaj 
pontoj. La unua tie konstruita ponto estis 
de t rua tti de generalo Camulogene dum 
batalo kontraŭ romana Caesar 52 a. K.i. 
Oni poste rekonstruis ĝin el ligno. Sed 
en la sekvo ĝi estis ofte en tre malbona 
stato.

Rekonstruita en la sekvo multfoje, 
multfoje la ponto ree falis en la riveron 
kun la domoj, kiujn ĝi surportis : en 
1196, 1206, 1240, 1296 k. t. p. Niaj pra
avoj rekonstruis ĝin obstine, ĉiam kun 
multaj kolonegoj, kun muelejo sub ĉiu 
arkajo kaj kun multaj domoj supre. Tial, 
tuj kiam la rivero forte ŝvelis.... Kian 
rimedon uzi kontraŭ neevitebla forbalao 
de 1’ponto ? En 1206, timante disfalon, 
oni venigis la abaton de St-Denis kun 
longa procesio kaj multaj relikvujoj. La 
abato benis la riveron, kiu tuj videble 
malaltiĝis !

(Daŭrigota,}
El b e .

LA GAZETO DE LA XXIV*

1) Cc ĉiuj najlovojoj, kie la policisto prezidas 

la trafikoembarasojn, oni transiru nur, kiam la 
bonfara policfeino, dank’ al suprenlevo de magia 
bastono, haltigis la fluon de T veturiloj.

21 Ĉe lokoj, kie la trafiko estas malpli kon

densita kaj kie, tial, ne deĵoras policisto, la < pied
ulo > agu laŭ sia propra iniciativo kaj sen timo,

ĉar li ĝuas inter la najloj la privilegion de T 
unua rajto, tio signifas, ke la veturiloj devas mal
rapidiĝi aŭ eĉ halti por lasi lin transiri senĝene.

3) Aldona regulo Oni ne restu inter la najloj 
pli longe ol necese kaj neniam misuzu ilin por 
babilaj kunvenoj.

♦* «

La kongresanoj konstatos, ke parizanoj ĝene
rale ne uzas la najlovojojn, sed preferas transiri 
laŭ sia kaprico, kio cetere estas punebla. Sed la 
pariza temperamento toleras malfacile disciplinon. 
Plue, la sekureco sur la neŭtrala zono estas rela
tiva kaj, fakte, la parizaj ĵurnaloj havas okazan 
rubrikon: «Renversita inter la najloj».

Sed, se la ludo estus absolute senriska, ĝi ne 

estus amuza.
Ju l es Lar ibo is .

Inter la najloj

La pariza stratvivo estas eksterordinare mov

iĝema. Cu tial — por malebligi fatalan for
moviĝon — oni alnajlis la stratojn al la grundo ? 
Ne! La najloj, speciale dikkapaj, facile videblaj, 
kiuj formas jen kaj jen laŭlarĝe de 1’ stratoj pa
ralelajn liniojn, havas alian taskon: ili signas 
neŭtralan zonon, kie Ĉesigas la granda batalo 
de 1‘ aŭtomobiloj kontraŭ la piediranto. Inter 
tiuj najloj la pacema promenanto povas transiri 
preskaŭ senriske de unu trotuaro al la alia, ĉar 
kiam li troviĝas sur la neŭtrala zono, la vetur
iloj devas lin respekti.

La regulo de la ludo estas simpla.

Cz/ vi ŝatas vojaĝi?

SE JES, 
faru viajn aranĝojn per 

LA VOJ AĜ-AGENTEJO

GLOBE TROTTER
75, bouP St-Germain, Pa r is -V®

Biletoj por vagonaro, ŝipo, aeroplano 
Ekskursoj — Karavanoj 
Hoteloj — Monŝango 

Cio koncernanta turismon

Oni parolas Esperanton!

Centra Presejo Esperantista (V. Po l g a  k ), 33, rue Lacepede, Paris /-e Gurani: Ra y mo n d  Sc h w a r t z .


